OBEC BUKOVINA
POZOR – ANKETA

DOMÁCÍ KOMPOSTÉRY ZDARMA
Obec Bukovina dlouhodobě usiluje o zavedení kvalitního systému nakládání s komunálním odpadem, který by zaručoval
ekonomickou únosnost jeho likvidaci a zároveň umožňoval jeho další využitelnost ve prospěch přírody i Vás občanů
samotných, proto se rozhodla podat žádost o dotaci na realizaci projektu Kompostéry, která bude podána v rámci výzvy
Operačního programu životní prostředí.
Hlavním cílem projektu je zapůjčení zdarma plastových kompostérů do domácnosti za účelem snížení množství biologicky
rozložitelné složky odpadu ukládané do popelnic nebo na skládky. Uživatel kompostéru za cenu minimální práce získá kvalitní
přírodní hnojivo.
Žadatelem a zároveň i majitelem kompostérů bude obec. Po uskutečnění dodávky kompostérů budou sepsány s občany
smlouvy o výpůjčce zdarma na dobu 5ti let. Poté kompostéry přejdou zdarma do jejich vlastnictví.
Aby mohla být žádost obce o dotaci na pořízení kompostérů zpracována, je zapotřebí nejprve zjistit pomocí ankety,
jaký bude o kompostéry zájem. K tomu slouží dotazník, který právě čtete. Proto žádáme všechny, kdo budou mít zájem o
kompostér zdarma, aby včas odpověděli na otázky v tomto dotazníku. Pozdější požadavky nebude možné uspokojit.
VYJÁDŘENÍ ZÁJMU MAJITELE DOMU POUŽÍVAT KOMPOSTÉR NA LIKVIDACI BIOLOGICKÉHO ODPADU

VYPLŇTE a křížkem zaškrtněte Vámi zvolené možnosti :
Kolika členná domácnost jste:
jednočlenná

Kde bydlíte:
Rodinný dům se zahradou

dvoučlenná

Velikost zahrady v m2………………………………

trojčlenná

Velikost sadu, louky apod v m2……………….

čtyřčlenná

Rodinný dům bez zahrady

pětičlenná a více

Bytový dům
Chata - velikost zahrady v m2………………………………

Domácí kompostování – zájem o domácí kompostér zdarma (vyberte jednu z možností):
Mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru pro mou domácnost
Mám zájem o využívání společného kompostéru pro více domácností (např. se sousedy nebo pro bytový
dům apod.)

Třídíte odpad?

ANO

NE

Jméno a příjmení:…………………………………………………………………………
Adresa trvalého pobytu:…………………………………………………………………..
Telefon/email:………………………………………………………………………………… Podpis a datum ………………………………….

DOMÁCÍ KOMPOSTOVÁNÍ
Kompostovaní je přírodní proces, při kterém dochází k proměně biologických odpadů působením
mikroorganismů, vody a kyslíku na přírodní vyživující látky pro půdu. Zralý kompost je možno použít na
zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100% přírodní hnojivo.
CO JE TO KOMPOSTOVÁNÍ?
Kompostování je přirozený proces rozpadu biologického materiálu působením půdních organismů.
Kompostováním vzniká humus, tedy voňavá , drobnovitá hmota barvy tmavé kávy, ze které se dokáží
rostliny postupně čerpat živiny a minerální látky potřebné k růstu, kvetení, plození. Kompostování
probíhá za přítomnosti kyslíku. Pokud při procesu kyslík není, jedná se o hnilobný proces a ten na
zahradě nechceme. Kompostování je přirozený proces, příroda to umí snadno a lehce. Zralý kompost je
možno použít na zvýšení úrodnosti půdy na zahradě. Jedná se totiž o 100 % přírodní hnojivo.

KOMPOSTÉR
Ideální pomocník při kompostování. V kompostéru můžete už
během jediné sezóny získat kvalitní kompost, protože významně
urychluje proměnu bioodpadu. Bioodpad v něm nepáchne a
kompostér působí esteticky.

SUROVINY VHODNÉ DO KOMPOSTU

Zbytky rostlin, plevele, květy, bramborové slupky, listí, posekaná tráva, rozdrcené dřevo, piliny,
hobliny, kuchyňský odpad (káva, skořápky, slupky, kůstky, zbytky jídel), zemina z květin, trus a
podestýlka drobných zvířat (kromě psů a koček), exkrementy hospodářských zvířat (omezené
množství), sláma a jiné sklizené zbytky, popel z dřeva, kůra stromů

SUROVINY NEVHODNÉ DO KOMPOSTU
Plasty, sklo, kovové předměty, kameny, noviny, potištěný papír, pleny, olej a odpady nerostlinného
původu.

Děkujeme za Váš čas věnovaný na vyplnění dotazníku.

